
W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, nazywanymi 

powszechnie „RODO”, informujemy, że: 

Administratorem danych uczestników projektu Festiwal Młodzieżowych Form Twórczych 

„WŁĄCZ” jest Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą przy ul. Bellottiego 1, 01-022 

Warszawa, nazywana dalej Fundacją. Wszystkie sprawy dotyczące przetwarzania danych 

osobowych prosimy kierować na adres rodo@fww.pl 

Dane uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i zamieszkiwana 

miejscowość) Fundacja przetwarza w celu organizacji projektu Festiwal Młodzieżowych 

Form Twórczych „WŁĄCZ”: przeprowadzenia naboru i rozpatrzenia zgłoszeń do projektu, 

stworzenia listy uczestników spotkań warsztatowych w Toruniu, Białymstoku i Katowicach, 

stworzenia listy uczestników spotkań online organizowanych w trakcie projektu, stworzenia 

listy uczestników spotkania finałowego w Łodzi, stworzenia bazy danych zawierających 

informacje o postępach uczestników w projekcie – udziału w spotkaniach, nadsyłania prac 

projektowych, współpracy z edukatorami. 

Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenia projektu, a Uczestnik do udziału w nim – jest 

to umowa dwustronna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

zawarcia i wykonywania tej umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział 

w projekcie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych projekcie Festiwal 

Młodzieżowych Form Twórczych „WŁĄCZ” jest zatem niezbędność wykonania umowy (art. 

6 ust. 1 lit. b RODO). 

Dodatkowo Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe uczestników projektu (imię, 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i zamieszkiwana miejscowość) w celu informowania 

(w trakcie projektu i po jego zakończeniu) o innych działaniach Fundacji (np. konkursach dla 

młodzieży). Nasze działania są niekomercyjne, ich celem jest edukacja, dlatego informowanie 

o nich traktujemy jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez naszą Fundację (art. 

6 ust.1f RODO). 

Uczestnik prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, a po zakończeniu umowy również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Fundacja udostępni dane Uczestników podmiotom przetwarzającym, które świadczą na jej 

rzecz usługi konieczne do przeprowadzenia projektu: dostawcom systemów informatycznych 

i usług IT osobom współpracującym z Fundacją przy koordynacji projektu. 

Fundacja udostępni  dane Uczestników (imię i nazwisko) również podmiotom 

przetwarzającym, które świadczą na jej rzecz usługi hotelowe w celu tworzenia list gości 

hotelowych oraz osobom zatrudnionym do prowadzenia działań edukacyjnych (imię, 

nazwisko, dane kontaktowe) w celu umożliwienia komunikacji. 

W przypadku gdyby Fundacja przetwarzała dane w sposób niewłaściwy, każdy 

z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe przekazane przez Uczestników w celu przeprowadzenia projektu będą 

przetwarzane do zakończenia projektu, a następnie przez okres związany ze 

sprawozdawczością oraz przez okres, do którego zobowiązują przepisy prawa powszechnie 



obowiązującego w Polsce. Dane kontaktowe, przetwarzane w celu informowania 

o działaniach Fundacji będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziemy działać. Jeśli 

jednak Uczestnik nie chce, żebyśmy je przetwarzali – prosimy napisać do nas w tej sprawie 

na adres rodo@fww.pl, wtedy jego lub jej dane usuniemy z naszej bazy. 

Jeżeli Uczestnik lub Uczestniczka wyrażą zgodę na opublikowanie ich danych w serwisach 

internetowych Fundacji w celu informowania o ich udziale w projekcie – dane będą tam 

opublikowane do momentu odwołania przez nich zgody.  
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